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 كتاب الصدقة

 الصدقة في الترغيب :باب
 تصدق من)) :قال  هللا رسول أن يسار بن سعيد الحباب أبي عن سعيد بن يحيى عن مالكعن  حدثني
 أحدكم يربي كما يربيها ،الرحمن كف في يضعها نماكأ كان -طيبا   إال هللا يقبل وال- طيب كسب من بصدقة

 .((الجبل مثل تكون  حتى فصيله أو فلوه
 طلحة أبو كان :يقول  مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالكعن  حدثني
 هللا رسول وكان ،المسجد مستقبلة وكانت ،بيرحاء إليه أمواله أحب وكان ،نخل من ماال   ينةبالمد أنصاري  أكثر
 َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا : اآلية هذه أنزلت فلما :أنس قال ،طيب فيها ماء من ويشرب يدخلها{

 -تبارك وتعالى- هللا نإ هللا رسول يا :فقال  هللا رسول إلى طلحة أبو قام [( سورة آل عمران29)] ُتِحبُّوَن{
نها ،بيرحاء ليإ أموالي أحب وان [( سورة آل عمران29)] }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{ :يقول  وا 
 ذلك بخ)):  هللا رسول فقال :قال ،شئت حيث هللا رسول يا فضعها ،هللا عند وذخرها برها أرجو هلل صدقة
 افعل :طلحة أبو فقال األقربين(( في تجعلها أن أرى  وأني ،فيه قلت ما سمعت وقد ،رابح مال ذلك ،رابح مال
 .عمه وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها ،هللا رسول يا

ن ،السائل أعطوا)) :قال  هللا رسول نأ  سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني  .((فرس على جاء وا 
 رسول قال :قالت أنها جدته عن األنصاري  األشهلي معاذ بن عمرو عن سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني

  .((محرقا   شاة كراع ولو لجارتها تهدي أن إحداكن تحقرن  ال المؤمنات نساء يا)) : هللا
 الإ بيتها في وليس ،صائمة وهي سألها مسكينا   نأ  النبي زوج عائشة عن بلغه نهأ مالك عن وحدثني
 ،ففعلت :قالت ،إياه أعطيه :فقالت ،عليه تفطرين ما لك ليس :فقالت ،إياه أعطيه :لها لموالة فقالت ،رغيف
 المؤمنين أم عائشة فدعتني ،وكفنها شاة لنا يهدي كان ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى أمسينا فلما :قالت
 .قرصك من خير هذا ،هذا من كلي :فقالت

 عنب يديها وبين ،-ارضي هللا عنه- المؤمنين أم عائشة استطعم سكينا  م إن بلغني :قال مالك عن وحدثني
 الحبة هذه في ترى  كم أتعجب :عائشة فقالت ،ويعجب إليها ينظر فجعل ،إياها فأعطه حبة خذ :إلنسان فقالت
 ؟!ذرة مثقال من

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 كتاب الصدقة 

 باب: الترغيب في الصدقة



لواجبة المفروضة تقدم، وهذا في الصدقة غير الواجبة، واألليق أن يكون بعد كتاب الزكاة، لكن كتاب الزكاة ا
اإلمام جعله في الكتاب الجامع، للمفارقة بينهما من حيث الحكم؛ ألن هذه أقرب إلى السنن واآلداب واألخالق 

 والكرم هذه أقرب ولكل وجه. 
 قال: 

 باب: الترغيب في الصدقة
 تصدق من)) :قال  هللا رسول أن يسار بن سعيد الحباب أبي عن سعيد بن يحيى عن كمالعن  حدثني"

}َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه : -جل وعال-وجاء قول هللا  ((-طيبا   إال هللا يقبل وال- طيب كسب من بصدقة
الرديء ال هل معنى هذا أن  طبيًا(( ))وال يقبل هللا إال الخبيث هو مقابل للطيب [( سورة البقرة762)] ُتنِفُقوَن{

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئثَ  ،؛ ألن الطيب يطلق ويقابله الخبيث...أو المقابل للطيب هنا ؟يقبل َباِت َوُيَحرِ   {}َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِ 
ال  ،-ل وعالج-هللا  هأم الحرام فهذا ال يقبل ،الخبيث منه ما هو حالل ومنه ما هو حرام [( سورة األعراف752)]

ال يقبل الخبيث بمعنى الحرام، وأما الخبيث بمعنى الدون األقل فمثل هذا مقبول؛ ألنه ينتفع  ،يقبل هللا إال طيباً 
عنده أنواع من التمر كلها صالحة لألكل من قبل بني  اً به، لكن المرغب فيه أكثر هو الطيب، ولو قدر أن إنسان

لو افترضنا أنه عنده نوع  ،ط أو األقل، لكنه يؤكل، كثير من الناس يتمناهآدم، وزاد عنده مقدار من النوع المتوس
 ،وعنده ثالث الكيلو بعشرة، اآلن األجود أبو الخمسين ،ثينجيد الكيلو بخمسين مثاًل، وعنده نوع آخر الكيلو بثال

 {ُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيهِ }َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنفِ  ،واألقل أبو العشرة ،ودونه أبو الثالثين
أبو عشرة إال أن تقول: آخذ  جيد ما أنت بآخذيعني لو قدر لك تمر سلم عند أحد من النوع ال [( سورة البقرة762)]

دقة به، ألنه ما في بديل، إال أن تغمضوا فيه، هل نقول: إن هذا األردأ األقل ال تجوز الص ؛هذا وال يضيع مالي
قالوا: معناه أنه األقل، ومثله ما  [( سورة البقرة762)] {}َواَل َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقونَ يقول:  -جل وعال-وهللا 

 قيل في كسب الحجام ونحوه. 
 الحجام أجرته، يقابله -عليه الصالة والسالم-أما المحرم ألن كسب الحجام لو كان محرمًا لما أعطى النبي 

َباِت }الخبيث بمعنى المحرم مثل مهر البغي، وحلوان الكاهن، وهو المقابل للطيب في قوله:  َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِ 
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث{ المنصوص  هذا ال يقبل، لكن الخبيث بمعنى األٌقل جودة والدون  [( سورة األعراف752)] َوُيَحرِ 

ن كان الحث على األجود أكثر.و  عليه في اآلية هذا يرجى قبوله،   ا 
فيه إثبات  ((الرحمن كف في))كان إنما يضعها  ))إن هللا طيبًا ال يقبل إال طيبًا(( ))وال يقبل هللا إال طبيا ((

وجاء  ،، وجاءت بذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة على ما يليق بجالله وعظمته-جل وعال-الكف هلل 
  .يديه يمين(())كلتا : في الحديث الصحيح

الصغير من نتاج الحيوان، يربى يربيه صاحبه حتى يكبر، وهذه  فصيله(( أو ،فلوه أحدكم يربي كما يربيها))
في هذا حث على الصدقة، وأن يحرص  ))حتى تكون مثل الجبل((لصاحبها  -جل وعال-الصدقة يربيها هللا 

ت عليه أن يكون من النوع الطيب تجود به اإلنسان أن يكون من كسب طيب، وهكذا ما يستعمل في العبادا
ذا حج فليحج بمال حالل حتى تكون مثل الجبل.  ذا أفطر فليفطر على حالل، وا   نفسه، وا 



 طلحة أبو كان :يقول مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالكعن  حدثني"و قال: 
"كانت أحب أمواله إليه لكن أفضل هذه المزارع عنده بيرحاء عنده مزارع،  "نخل من ماال   بالمدينة أنصاري  أكثر

وهللا ما قال: هذه بالمنطقة المركزية ما  "فجادت نفسه بها"قريبة من المسجد  "المسجد مستقبلة وكانت ،بيرحاء
 ويشرب يدخلها  هللا رسول وكان" ، قريب مستقبلة المسجديمكن نتصدق بها، نشوف لنا واحدة تشطر بعيدة

( سورة آل 29)] }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{: اآلية هذه أنزلت فلما :أنس قال ،طيب فيها ءما من
}َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى  :يقول -تبارك وتعالى- هللا نإ هللا رسول يا :فقال  هللا رسول إلى طلحة أبو قام [عمران

زائد نسخة من  هعند ،يعني على مستوى العلماء وطالب العلم لو زاد نسخة من كتاب "بُّوَن{ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتحِ 
ال يدفع األقل؟  تفع بها من طالب العلمكتاب، وأراد أن يدفعها لمن ين  هل يدفع األجود وا 

 طالب:......
العلم مفضول؟ يعني بعض فيكون اإليثار بالقرب عند أهل  ،طيب وهو؟ أو نقول: إن هذا من باب اإليثار بالقرب

}َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تكفيني المصورة وأدفع هذه قول: وعنده مصورة ي الـ... عنده نسخة مثاًل من البيهقي أصلية
أنا وهللا أحب هذه النسخة قيمتها ثالثين ضعف من النسخة الثانية، نقول: ادفع هذه النسخة  ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{

ألي طالب  هاادفع هامقام يعني المصورة هذه تقوم ال سيما أن الفارق ما هو بحسي معنوي، ؟ك المصورةوتكفي
قد تدفع األصلية لطالب علم ال يقدرها قدرها فيتلفها، ومثل هذا لو كان عنده نسخة من البخاري من  ،علم

هل  ،ثالث يعني أقل وأ ... ثانيالطبعات المعتبرة، وورق من النوع الفاخر الغالي، وعنده نسخة ورق ثاني..
؟ ندفع النسخة األصلية }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{: -جل وعال-نقول: إن هذا داخل في قول هللا 

ك لكن يبقى أن السبب اإلمسا ،ن اقتناء الكتاب قربةأل ؟أو نقول: إن هذا إيثار بالقربة ؟الغالية وأكتفي بالدون 
ي يتعلق بالعلم أو مادي؟ يعني بإمكانك تقول: وهللا أنا عر هل الدافع عليه ش إمساك النسخة ويش الدافع عليه؟

هذا مقصد  :علق عليها، نقولأ حتاج الحواشي و ا المجلد أهول يعني ما قصأمسك هذه النسخة، لماذا؟ ألنها أط
احتجت إلى بيعها تجيب قيمة أضعاف لو  ها بأن تقول: وهللااهذا مقصد شرعي، لكن إن كان إمساكك إي ،حسن

 الدافع مادي.  ،مضاعفة عن تلك، نقول: ال
 "قام أبو طلحة إلى رسول هللا  }َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{هذه اآلية:  تقام أبو طلحة لما أنزل

 أموالي أحب نا  و  َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن{ }َلنيقول:  -تبارك وتعالى-فقال: يا رسول هللا إن هللا 
نها ،بيرحاء ليإ "فضعها يا  -جل وعال-يرجو ثوابها وأجرها من هللا  "هللا عند وذخرها برها أرجو هلل صدقة وا 

عليه الصالة -في مصرفها، كيف يصرفها والرسول  -عليه الصالة والسالم- فوض النبي رسول هللا حيث شئت"
 -عليه الصالة والسالم-ال شك أنه أعرف منه بما يترتب عليه من الثوب أكثر؟ ففوضى النبي  -والسالم

الربح  ((رابح مال ذلك))يعني استحسان  "((بخ)) : هللا رسول فقال :قال ،شئت حيث هللا رسول يا فضعها"
ى سبعمائة ضعف، وماذا فوق هذا الربح؟ ظاهر، يعني أقل األحوال الحسنة بعشر أمثالها، عشر أضعاف إل

 ))رايح((وبعض الروايات:  ((رابح مال ذلك، رابح مال ذلك))فوقه فضل أرحم الرحمين، وفضل هللا ال يحد 
ني أرى أن تجعلها في  -جل وعال-بالياء، يعني ماضي في سبيله إلى هللا  ))وقد سمعت ما قلت فيه وا 



 ،هللا رسول يا فعلأ :طلحة أبو فقال"قة، وعلى القريب صدقة وصلة ألن الصدقة على البعيد صد ((األقربين
 ليجتمع له مع أجر الصدقة أجر الصلة، نعم؟  "عمه وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها

 طالب:.......
هذه صدقة، لكن ينظر مع القرب هناك أمور مرجحة، هناك أشياء مرجحة، لو كـان عنـدك جـار، أو عرفـت حـال 

الهالك، يعني حاجته أمس، فال شـك أن مثـل هـذا مقـدم؛ ألن إنقـاذ حياتـه واجـب علـى مـن يعلـم  فقير يشرف على
 به، ولو كانت حاجته أكثر، لكن ال يصل إلى حد الضرورة، فالمسألة  تحتاج إلى موازنة بين هذه األمور.

ن ،السائل أعطوا)) :قال  هللا رسول نأ  سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني"قـال:   (("ف رس عل ى اءج  وا 
الحديث مضعف عند أهل العلم، لكن مفاده أنه لو دلت القرائن على أنه ليس بحاجة إلى ما يسأل، هذا مفاده أنـه 
لو جاء على وسيلة تدل على أنه غني، أو جاء بمظهر يدل على أنه ليس بحاجة، فإذا سأل يـرد بالشـيء اليسـير 

لكـن الـذي يخشـى منـه أن  و صـدق السـائل مـا أفلـح مـن رده(())ولـمن الصدقة، خشية أن يكون صادقًا في سؤاله 
 يكون كاذبًا، وأنه غير محتاج. 

 ق ال: قال ت أنه ا جدت ه ع ن األنص اري  األش هلي مع اذ بن عمرو عن سلمأ بن زيد عن مالكعن  وحدثني"قال: 
يــا نســاء  (("محرق  ا   ش  اة ك  راع ول  و لجارته  ا ته  دي أن إح  داكن تحق  رن  ال المؤمن  ات نس  اء ي  ا)) : هللا رس  ول

))يــا نســاء المؤمنــات ال المؤمنــات مــن بــاب إضــافة الموصــوف إلــى صــفته، مــن إضــافة الموصــوف إلــى صــفته 
ألن بعــض النــاس يحتقــر الصــدقة إذا كانــت قليلــة، وهــذا أشــير إليــه فــي القــرآن، وأنــه مــن صــنيع  تحــرقن إحــداكن((

إلــى أن يتصــدق عليــه، فــإذا جــيء لــه المنــافقين، حتــى بعــض النــاس ال ســيما فــي ظــروف الســعة، ولــيس بحاجــة 
بشــيء يســير احتقــره، وأشــد مــن هــذا إذا حصــلت ضــيافة لشــخص تعــود علــى أنــه يســرف فــي إكرامــه، ثــم بعــد ذلــك 
وضـع لـه أقـل مـن ذلــك فإنـه يتبـرم بهـذا، ويضـيق بــه ذرعـًا، بعـض النـاس مـا يتحمــل مثـل هـذه األمـور، عـود علــى 

ن كــان يســيرًا إن كنــت ال شــيء ال يســتطيع الفطــام عنــه، هــذا ال شــك أنــه مــ ن ازدراء نعمــة هللا، والشــيء اليســير وا 
 تحتاجه اقبله من صاحبك، واجبر خاطره، وادفعه إلى غيرك. 
))ال تحقـرن جـارة لجارتهـا وفـي بعـض األحاديـث:  ))ال تحقرن أحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرق ا ((

 ة.... مثله، المعنى واحد، ولو فرسن شا ولو فرسن شاة((
 ما تصلح يا أخي هذه النغمة، هذه موسيقى، فلتغير جزاكم هللا خيرًا. 

رفيع، يؤدب فيـه مـن يتـدين بهـذه الشـريعة  -أدب شرعي-وفي هذا أدب  ))ال تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها((
 الكاملة، يقبل. 

ال: عنـدي لـك هديـة، عنـدي واحد من الشيوخ الكبار قال له شخص: عندي لك يا شيخ هدية، لقيه فـي أول يـوم قـ
في البيت هديـة، ثـم لقيـه مـن الغـد قـال: عنـدي لـك هديـة يـا شـيخ، أنـا جـاي مـن مكـة وعنـدي لـك هديـة، فـي اليـوم 
الثالث قال: عندي لك هدية جزآك هللا خير وين هي؟ ذهب وجاء بالهدية فإذا بـه مسـواك سـواك أعـوج، ثالثـة أيـام 

احتقار بال شك، لكن يبقى أنه لو المسألة مرة جابه له، لكن مـرارًا يتـردد تردد هدية هدية وآخرها سواك أعوج! هذا 
عليه عندي لـك هديـة، عنـدي لـك هديـة، يقـول الشـيخ: رجعـت إلـى نفسـي وقلـت: إن هـذا الشـخص لـيس لـي عليـه 

 -جـل وعـال-أدنى معروف، وخصني بهذه الهدية ولو كانت علـى هـذا المسـتوى؛ ألنهـا فـي مقابـل ال شـيء، وهللا 



على  -جل وعال-ذي رباني بنعمه من أول لحظة إلى أن أموت تعاملي معه أعوج، فإذا تعامل اإلنسان مع هللا ال
، كـــون اإلنســـان ينظـــر فـــي نفســـه قبـــل النظـــر فـــي غيـــره هـــذا ال شـــك أنـــه أدعـــى لتقـــويم -جـــل وعـــال-مـــا أراده هللا 
 اعوجاجه. 

 نعم؟ "مالك عن وحدثني"قال:  
 طالب:.......

 ود ما في إشكال. مردود هذا، مرد
 طالب:.......

 اللي يعلم ال يصلي، اللي يعلم والذي ال يعلم صالته صحيحة، نعم. 
 بيته ا ف ي ول يس ،ص ائمة وه ي سألها مسكينا   نأ  النبي زوج عائشة عن بلغه نه"وحدثني عن مالك أقال: 

كيـف  ،ي الرغيـف، مـا فـي غيـر هـذاهذا المسكين إيـاه تعنـيعني  هأعطي "إياه أعطيه: لها لموالة فقالت ،رغيف إال
دخلنـا فـي  "أمس ينا فلم ا: قال ت ،ففعل ت :قال ت ،إي اه أعطي ه :فقال ت ،علي ه تفط رين ما لك ليس :فقالت"تفطر؟ 
يهـدي أن يعنـي عـادة كأنـه معتـاد  "لن ا يه دي ك ان ما إنسان أو بيت أهل لنا أهدى"وقرب وقت اإلفطار  ،المساء
د اآلن فـي بعـض المطـاعم يسـمونه وجـيعنـي مـا تلـف بـه مـن خبـز ونحـوه، وي "وكفنه ا شاة"ما كان يهدي لنا لهم 

ألنــه يشــبه الكفــن  التســمية لهــا أصــل؛ ،المكفــن، يكفنــون الشــاة أو الخــروف بــأنواع مــن رقــائق الخبــز يســمون مكفــن
 ه ذا ،ه ذا م ن كل ي :فقال ت الم ؤمنين أم عائش ة ف دعتني"يعني ما تغطى بـه مـن الخبـز  "شاة وكفنها" لنبي آدم

هـذا هــو  -جـل وعــال-االعتمـاد علــى هللا  ،-جـل وعــال-هـذه نتيجــة التوكـل واالعتمـاد علــى هللا  "قرص  ك م  ن خي ر
 التوكل، وهذه آثاره. 

 نعم؟  "وحدثني عن مالك"وقال: 
 طالب:.......

 عادة يعني كان له عادة. 
 طالب:.......

 نعم تكون نافية، احتمال، نعم؟ 
 طالب:.......

  .خلنا نشوف هذه قبل
لـيس مـن عادتـه أن يهـدي لنـا، لكـن أهـدى لنـا فـي هـذه المـرة  أو إنس ان م ا ك ان" "فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت

، وبعثنـا مـا عنـدنا، ولـم يبـق لنـا شـيء نفطـر بـه، هـذا الشـخص -جـل وعـال-من أثر التوكـل، لمـا توكلنـا علـى هللا 
"فقالت:  ،تقدم، وال شك أن داللته على المراد أكثروهو أولى مما  ،سيق لنا، ولم تكن عادته اإلهداء، وهذا واضح

 . كلي من هذا، هذا خير من قرصك"
خ ذ  :استطعم عائشة أم المؤمنين وبين ي ديها عن ب، فقال ت إلنس ان ا  "وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكين

طـرق البـاب  حبـة ويـش تسـوي هـذه؟ يعنـي لـو فجع ل ينظ ر إليه ا ويعج ب" ،"فأعط ه إياه احبة عنب واحـدة  حبة"



يعنـي مـن  خذ حبة" :إلنسان قالت"طارق وأعطي تمرة، احتمال في ظروفنا هذه يرميها في وجه الذي تصدق بها 
 نعم؟  ؟فجعل ينظر إليها هذا اإلنسان أو المتصدق عليه "فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب"العنب 

 طالب:.......
 ؟!تصـدق بحبـة عنـبتلـون  شإيـ "فجع ل ينظ ر إليه ا ويعج ب"يء ما يـدل علـى شـ ،يعني تعيينه ما يلزم ،أحداهما

( ســورة 8)] }َوَم  ن َيْعَم  ْل ِمْثَق  اَل َذرَّةا َش  ُرا َي  َرُه{ ك  م ت  رى ف  ي ه  ذه الحب  ة م  ن مثق  ال ذرة؟" !"فقال  ت عائش  ة: أتعج  ب
ى نصـفه أو اإلنسـان ال يحسـب لهـا حسـاب، تجـد الطعـام يبقـ ،ألوف مؤلفـة ؟كم تزن من ذرة هذه ،هذا خير [الزلزلة

ويجد كبد رطبة بأمس الحاجة إليه، بقي طعام من وليمة في وقت  ،ثلثاه نقول: وهللا ما يسوى من يتصدق به هذا
إلـى الجمعيـة، بـه فـي السـاعة الثانيـة مـن الليـل، فقـال واحـد مـن الحاضـرين: دعـوني أذهـب  ًا،جـدخر من الليل متأ

بوديـه، أنـا طريقـي علـى الجمعيـة أنـا بوديـه، وذهـب بـه، فمـاذا قال واحد: اتصلوا على الجمعيـة، قـال واحـد: ال أنـا 
فـي آخـر  ، وجد من ينتظره من الفقـراءكل فوراً مكان يحفظ فيه إلى الغد ليوزع؟ أ  صنع بهذا الطعام؟ هل أدخل في 
ن كانت قلية ألنه ،الليل، اآلن يوضع لهم ويأكلونه يوجد  ما يحتاج إلى أن يحفظ للغد، فاحتقار مثل هذه النعم، وا 

وضع المحتقر يعني يزدري مثل هذه األمور، لكن يوجد أناس  وأمن يقبلها، وقد يكون هذا االحتقار ألن وضعك 
يتمنونه، كما قال بعض الوعاظ: إن بعض الفقراء ينظر إلى الرغيـف عنـد الخبـاز يتـرآءه كمـا يتـراء الهـالل، يعنـي 

 ،وجـود أنـاس يموتـون علـى وجـه األرض مـن المسـلمينكأنه قمر في السماء، يعني مستحيل يناله، هـذا موجـود، م
 وهذه مسئولية القادر والمستطيع على إغاثته.  ،يموتون جوع

 طالب:.......
والحاجـة قائمـة فالطعـام أفضـل، يطعمـون الطعـام علـى  ،إذا كان محتاج إلى طعام مهيأ ،على حسب الحاجةوهللا 

ن كــان الحاجــة ال مندفعــة اآلن وبحاجــة إلــى قــ وت مســتقبل... علمــًا بــأن هــذه النوعيــات مــن النــاس يعنــي حبــه، وا 
فتصدق عليـه بمبلـ   -وحصل هذا- ه محتاج إلى أكل وشرب، تجدر منهم ال يحسن التصرف باألموالالفقراء كثي

تكسرت هذه التحف قبل ما يصـل إلـى البيـت، يعنـي مـا يحسـنون بعضـهم، مـا يحسـن التصـرف  ،فاشترى به تحف
وأمثلة واقعية، ولذلك  ،ما هي بافتراضات ،ترى هذا موجود يا اإلخوان ،يأكلونه نتظرون شيئاً ، وأوالده يفي األموال
، مـا -جـل وعـال-خـوة أهـل االحتسـاب فـي هـذه المشـروعات النافعـة التـي أجرهـا عظـيم عنـد هللا ر مـن اإليعمد كثي

يشرف على نفقتهم بنفسه، هـو ف ،يكون نائب عن الفقير في قبض األموال من األغنياء ،يسلم أموال بعض الفقراء
 الذي يصرف عليهم، نعم؟ 

 طالب:.......
 أكيد هذا موجود بكثرة.

 أي نعم بعض الناس يتساهل في..... طالب: 
 ، نعم؟ ))ال تحرقن أحداكن((، ولذلك قال: اً يسير  ، ولو كان شيئاً ال يتساهل ،ال ،ال

 طالب:.......
 إيه. 

 طالب:.......



 مال محرم، ال أهل العلم يشددون فيما يتعلق بمواطن العبادة كالمساجد، نعم؟ ال، ال..., هذا يتعبد ب
 طالب:.......
 بمال محرم؟ 
 طالب:.......

يمكن تصحيحه، يعني يكون بانيه من المال المحرم يخرج من ماله هذا المقـدار إلـى صـاحب المـال األصـلي، إن 
ن كان كسب ربا يتخلص  منه وهكذا.  كان مغصوب يرد مثله من الغصب، وا 

 طالب:.......
 بعد التوبة، بعد التوبة، نعم؟ 

 طالب:.......
 أيهما؟ 

 طالب:.......
 إيه أنت بتدفع العنب كله. 

 طالب:.......
إيه لكن فرق بين القوت الضروري والقـوت الكمـالي، هـذا فاكهـة، قـد زائـد علـى األكـل، فـرق بـين القـوت الضـروري 

 لي هذا مثل الحالء هذا. كالرغيف، وفرق بين القوت الكما
 طالب:.......

 اللي هو عائشة. 
 طالب:.......

علــى كــل حــال المســألة مســألة ظــروف وأحــوال تتفــاوت، اإلنســان قــد يجــود فــي يــوم وال يجــود فــي يــوم، والمعطــي 
، وعلـى كـل حـال مثلمـا قلنـا لـك: القـرص ضـروري، قـوت ضـروري، قـد يكـون السـائل -جل وعـال-والمانع هو هللا 

 الحاجة إليه، أما عنبة من العنب لو عاش عمره كله بدون عنب ما ضره. بأمس
 طالب:.......

 إيه. 
 طالب:.......

وهـو ممـا يطعــم، لكـن لـيس مــن الضـروري، الطعـام أعــم مـن أن يكـون ضــروريًا أو كماليـًا، يعنـي أنــت عنـدك إيــش 
صـب لـي كـأس جـزآك هللا خيـرًا، يعنـي  يسمونها؟ الحافظة التي تحفظ الشاي والقـوة مـثاًل، ووقـف علـى رأسـك قـال:

 هذا مثل لو عندك طعام ترى الناس حاجتهم له؟ ال يختلف.
 طالب:.......

 إيه أبد، بال شك، تفاوت هذا.
 طالب:.......
 ويش هو؟ 



 طالب:.......
، وهـي الئقـة -رضي هللا عنهـا-على كل حال النصوص العامة تدل على مثل هذا، يعني هذه أخبار عن عائشة 

 ا ما فيها إشكال؟ به
 طالب:.......
مثـل هـذه البالغـة، وكلهـا موصـولة، يستصـحب هـذا، أن كـل البالغـات موصـولة، وصـلها مالك يثبـت مالك بلغه، 

 ابن عبد البر إال أربعة ليست هذه منها، نعم.
 أحسن هللا إليك  

 المسألة عن التعفف في جاء ما :باب
 األنص ار م ن ناس ا   أن  الخدري  سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب بنا عن مالك عن وحدثني
 فل ن خي ر من عندي يكون  ما)) :قال ثم ،عنده ما ذنف حتى ،فأعطاهم سألوه ثم ،فأعطاهم  هللا رسول سألوا
 عط اء أح د أعط ي وم ا ،هللا يص بره يتص بر وم ن ،هللا يغن ه يس تغن ومن ،هللا يعفه يستعفف ومن ،عنكم أدخره
  .((الصبر من وأوسع خير هو

 على وهو- قال  هللا رسول نأ -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ،المنفقة هي العليا واليد ،السفلى اليد من خير العليا اليد)) :-المسألة عن والتعفف الصدقة يذكر وهو المنبر

  .((السائلة هي والسفلى
 بعط اء الخط اب ب ن عم ر إلى أرسل  هللا رسول أن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني

 يأخ ذ ال أن ألح دنا خي را   أن أخبرتنا أليس هللا رسول يا :فقال ؟((رددته لم)) : هللا رسول له فقال ،عمر فرده
 ق رز ه و فإنم ا مس ألة غي ر م ن ك ان م ا فأم ا ،المس ألة ع ن ذل ك إنم ا)):  هللا رس ول فق ال ؟ش يئا   أح د م ن

 غي ر م ن ش يء ي أتيني وال ،ش يئا   أح دا   أس أل ال بي ده نفس ي وال ذي أم ا ب ن الخط اب: عم ر فق ال ((هللا يرزقكه
   .أخذته إال مسألة

 بي ده نفس ي وال ذي)) :ق ال  هللا رس ول أن  هري رة أب ي ع ن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني
 أو أعط اه فيس أله فض له م ن هللا أعط اه رج     ي أتي أن م ن ل ه خير ظهره على فيحتطب حبله أحدكم يأخذ ألن
 .((منعه

 ببقيع وأهلي أنا نزلت :قال نهأ أسد بني من رجل عن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
 ف ذهبت ،ح اجتهم م ن ي ذكرون  وجعل وا ،نأكل ه شيئا   لنا فاسأله  هللا رسول إلى اذهب :أهلي لي فقال ،الغرقد
 عن ه الرج ل فت ولى ((أعطي ك م ا أج د ال)) :يق ول  هللا ورس ول ،يس أله رج    عنده فوجدت  هللا لرسو إلى
 م ا أج د ال أن عل ي ليغض ب ن ه))إ:  هللا رسول فقال ،شئت من لتعطي نكإ لعمري  :يقول وهو ،مغضب وهو

 ،أوقي ة م ن خي ر لن ا ح ةللق :فقل ت :األس دي ق ال ((لحافا  إ سأل فقد عدلها أو أوقية وله منكم سأل من ،أعطيه
 ،وزبي ب بش عير ذل ك بع د  هللا رس ول ىعل  فق دم ،سألهأ ولم فرجعت :قال ،درهما   أربعون  واألوقية :مالك قال

 .-جل و عز- هللا أغنانا حتى منه لنا فقسم



 إال بعفو عبدا   هللا زاد وما ،مال من صدقة نقصت ما :يقول سمعه نهأ الرحمن عبد بن الع ء عن مالك وعن
  ؟ال أم  النبي عن الحديث هذا أيرفع أدري  ال :مالك قال ،هللا رفعه إال عبد تواضع وما ،عزا  

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب: ما جاء في التعفف عن المسألة 

 التعفف عن المسألة أما التعفف منها مع االكتفاء فواجب، ومع الحاجة مطلـوب إال إذا بلغـت بـه الحاجـة مبلغـًا ال
تبقى معه حياته، فحينئٍذ يجب عليه أن يسأل، وال يجوز له أن يتعفف إذا وصل به األمـر إلـى أن يمـوت لـو تـرك 
ذا كانـت حاجتـه داعيـة مـن غيـر ضـرورة  المسألة، وأما التعفف عن المسألة إذا وجد عنده مـا يغنيـه فهـو واجـب، وا 

 الحاجة داعية لكن ال يموت بسببها فهي محل التفصيل.
 م ن ناس ا   أن  الخ دري  س عيد أب ي ع ن الليث ي يزي د ب ن عط اء ع ن شهاب بنا عن مالك عن حدثنيو "قال: 

 ق ال ثم ،عنده ما ذنف حتى ،فأعطاهم سألوه ثم" سألوه أول مرة فأعطاهم "فأعطاهم  هللا رسول سألوا األنصار
مــا  -الصــالة والســالمعليــه -ألنــه  "((ع  نكم أدخ  ره فل  ن خي  ر م  ن عن  دي يك  ون  م  ا)): -علي  ه الص   ة والس   م-

))مــا كمــا فــي الحــديث الصــحيح:  -عليــه الصــالة والســالم-عــرف عنــه أنــه يكنــز األمــوال ويــدخرها لنفســه، وقــال 
 . تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينار أرصده لدين(( اً يسرني أن لي مثل أحٍد ذهب

))  ما يكون عندي من خيرا  فل ن))يعني مـااًل،  [781لبقرة:]ا }ِإْن َتَرَك َخْيرا {يعني المال  ))ما يكون عندي من خيرا
يوطن نفسه  ((هللا يعفه يستعفف ومن)) ،-عليه الصالة والسالم-يعني ما عرف في كنز األموال  أدخره عنكم((

جـل -على العفة، تصير عنده ملكة، يصير السؤال عنده يستحضر الذل الناشـ  عـن السـؤال ويسـتعفف، فـأن هللا 
وهكذا الغرائز التـي أصـلها ثابتـة، وبعضـها مكتسـب، قـد يكـون اإلنسـان لـيس عنـده أو مـا جبـل علـى يعفه،  -وعال

شــيء مــن الغرائــز أو األخــالق المحمــودة، لكنــه مــع ذلــك يحــاول أن يكتســب هــذه األمــور فتحصــل لــه باالكتســاب، 
  يستعفف يعفه هللا، تعلم يعلمه هللا، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، وهكذا.

يعني يأطر نفسه على هذا، وال يلتفت إلى ما في أيـدي المخلـوقين تحصـل لـه النتيجـة،  ((هللا يغنه يستغن ومن))
لكن إذا نظر وعلق آمااله بالمخلوقين فإنه يوكل إلى مثل هذا، ويستمر وتستمر الحاجة عنـده وتسـتمر الفاقـة، وال 

 ينتفع بما يأخذ.
الصـبر جـاء مدحـه والحـث عليـه  د عطاء هو خير وأوسع من الص بر(())ومن يتصبر يصبره هللا، وما أعطي أح

{في نصوص الكتاب والسنة  اِبُروَن َأْج َرُهم ِبَغْي ِر ِحَس ابا هـذا إذا لـم يحصـل لـه  [( سـورة الزمـر71)] }ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 ا يريــد مــع الصــبرمــا صــبر نفســه عليــه فــي الــدنيا يكــون أجــره مــدخر يــوم القيامــة، وفــي الغالــب أنــه يحصــل لــه مــ

فــال بــد مــن الصــبر والمصــابرة ومداومــة ذلــك والمرابطــة عليــه  [( ســورة آل عمــران711)] {ُروْا َوَص  اِبُروْا َوَراِبُط  واْ }اْص  بِ 
 حتى تحصل النتيجة التي هي الفالح. 

 ي ذكر وه و المنب ر عل ى وه و- ق ال  هللا رس ول أن عم ر ب ن هللا عب د عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ه  ي العلي  ا والي  د))ثــم فســره بقولــه:  "((الس  فلى الي  د م  ن خي  ر العلي  ا الي  د)) :-المس  ألة ع  ن والتعف  ف الص  دقة
ألن السفلى تقول: هكـذا، يـد السـائل هـذا وضـع يـده، والمنفـق يـده فـوق، هـذا هـو  ((السائلة هي والسفلى ،المنفقة

زهــاد المتصــوفة الــذين يــؤثرون الكســل الواضــح منــه، وهــو تفســير الحــديث فــي الحــديث، ومــع ذلــك يقــول بعــض ال



والخمول، وال يرغبون في العمل والتكسـب، ويتوكلـون علـى أزواد النـاس، يقولـون: ال اليـد العليـا هـي اآلخـذة، واليـد 
َ َقْرض   ا َحَس  ن ا{الســفلى المعطيــة، لمــاذا؟ قــالوا: اآلخــذ نائــب عــن هللا  ََّ هــذا جــاء  [( ســورة التغــابن72)] }ِإن ُتْقِرُض  وا 

، وال يمكــن أن تكــون نائبــة عــن هللا وهــي الســفلى، -جــل وعــال-، فيــده نائبــة عــن هللا -جــل وعــال-أخــذ قــرض هلل ي
ال فالمشـاهد والـذي يـدل عليـه الواقـع، وهـو أيضـًا الثابـت فـي األخبـار أن اليـد  يعني هـذا تبريـر لكسـلهم وعجـزهم، وا 

ومعنى، المعطية هي العليـاء، فـي الحـس والمعنـى،  العلياء هي المنفقة، والسفلى هي السائلة حقيقة ومعنى، حسناً 
الحس ظاهر ألن اليـد فـوق، مـا فـي أحـد بيقـول لـك: خـذ، فـي أحـد بيقـول لـك: خـذ؟ مـا فـي، بيقـول: خـذ، هـذا مـن 
حيــث الحــس، المعنــى أيضــًا، يعنــي إيــش معنــى العلــو والتعــالي؟ لكــن ال يستصــحب معنــى علــو وتجبــر علــو فــي 

 ؛ ألن المال مال هللا. -جل وعال-ذلك عليه أن يتواضع هلل  األرض وما أدري إيش؟ ال، ومع
 الخط اب ب ن عم ر إل ى أرس ل  هللا رس ول أن يس ار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 
فاستعمله بعمومه، واللفظ العام يعمل به مـا  -عليه الصالة والسالم-ألنه سمع كالم من النبي  "عمر فرده بعطاء

 ال أن ألحدنا خيرا   أن أخبرتنا أليس :هللا رسول يا :فقال ؟((رددته لم)) : هللا رسول له فقال"خصص لم يرد م
"أن خي  را  ألح  دنا أال هـذا عــام اســتعمله عمـر بعمومــه، وهـو فــي الحقيقـة يــراد بـه الخصــوص  "ش  يئا   أح  د م  ن يأخ ذ

تـروح تسـأل النـاس، تستشـرف لمـا فــي  " أن((المس ألة ع ن ذل ك إنم  ا)):  هللا رس ول ق ال، يأخ ذ م ن أح د ش يئا  
ال سـيما إذا كـان مـن  ((هللا يرزقك ه رزق  هو فإنما مسألة غير من كان ما فأما))أيدي الناس، تطلب من الناس 

ذا كــان عــن مســألة  الســلطان، مــن ولــي األمــر، مــن بيــت المــال، إذا جــاء مــن غيــر مســألة وال استشــراف فخــذه، وا 
ان مـن غيـر مسـألة وال استشـراف كمـا جـاء فـي صـحيح مسـلم: "مـا لـم يكـن ثمـن واستشراف فال يأخذ، وأيضًا إذا ك

لدين، وأما إذا كان ثمن لدينك فال" هذا في صحيح مسلم؛ ألن بعض الناس يعطـي هـذا الشـخص ليتنـازل لـه عـن 
 ب ن عم ر فق ال"شيء، سواء كان من أمـور الـدنيا، أو مـن أمـور الـدين، فـإذا كـان مـن أمـور الـدين فـالهرب الهـرب 

 "ش يئا   أح دا   أس أل ال" على مـا يليـق بجاللـه وعظمتـه -جل وعال-إثبات اليد هلل  "بيده نفسي والذي أما الخطاب:
 غي  ر م  ن ش  يء ي  أتيني وال"أال يســأل أحــدًا شــيئًا  -جــل وعــال-يعنــي ولــو اضــطر إلــى المســألة؟ عمــر اقســم بــاهلل 

ــم يدخلــه خصــوص، وعمــل فهــو عمــل بــالنص العــام وبالخــاص، عمــل بــالنص ا أخذت  ه" إال مس  ألة لعــام فــي مــا ل
فعمـل  شيئا ، وال يأتيني شيء من  غي ر مس ألة إال أخذت ه" ا  "أما والذي نفسي بيده ال أسأل أحدبالنص الخـاص 

 بالشقين.  -رضي هللا عنه وأرضاه-
 هبي د نفس ي وال ذي)) :قال  هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني"قال: 
 أو أعط اه فيس أله فض له م ن هللا أعط اه رج     ي أتي أن م ن ل ه خير ظهره على فيحتطب حبله أحدكم يأخذ ألن
حث على العمل، وديننا دين العمل لآلخرة؛ لما خلـق لـه اإلنسـان، تحقيـق العبوديـة، ومـع ذلـك فـال تنسـى  (("منعه

اًل يناسـبك، ويليـق بـك، وتحسـنه، تنتفـع بـه نصيبك من الدنيا، تأخذ الحبل وتتسـبب وتحتطـب وتبيـع، أو تعمـل عمـ
ألن  ))أعطـــاه أو منعـــه((يســـأله ويتكففـــه  ))خيـــر لـــه مـــن أن يـــأتي رجـــاًل أعطـــاه هللا مـــن فضـــله((وتنفـــع بـــه غيـــرك 

 . -جل وعال-المعطي والمانع هو هللا 
 وأهلي ناأ نزلت :قال نهأ أسد بني من رجل عن يسار بن عطاء عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني"قـال: 
إذا كـان مـا عنـدهم شـيء هــذا  "نأكل  ه ش يئا   لن ا فاس أله  هللا رس  ول إل ى اذه ب :أهل ي ل  ي فق ال ،الغرق د ببقي ع



 مـــن يـــذكرون  وجعلـــوا، -عليـــه الصـــالة والســـالم-األســـدي مـــع أهلـــه مـــا عنـــدهم شـــيء يأكلونـــه، فجـــاء إلـــى النبـــي 
  "ف  ذهبت إل  ى رس  ول هللاهم، ويلبــي طلــبهم ، أهلــه جعلــوا يــذكرون لــه مــن حــاجتهم مــا يجعلــه يهــتم لطلــبحــاجتهم
 وه و ،مغض ب وه و عن ه الرج ل فت ولى ((أعطي ك ما أجد ال)) :يقول  هللا ورسول ،يسأله رج    عنده فوجدت
، جـاء فـي -عليه الصالة والسالم-هذا ال يليق بمسلم أن يقول هذا في حقه  "شئت من لتعطي نكإ لعمري  :يقول

عليــه -ق األعرابــي مــا جــاء، عيينــة بــن حصــن أو غيــره، ذكــروا ذلــك للنبــي حــق خــارجي: "اعــدل"، وجــاء فــي حــ
 م ا أج د ال أن علي ليغضب نه))إ:  هللا رسول فقال "إنك لتعطي من شئت،، وأساءوا األدب -الصالة والسالم

وهللا  ،))إنمـا أنـا قاسـمهو المعطي وهـو المـانع  -جل وعال-قاسم، وهللا  -عليه الصالة والسالم-النبي  "((أعطيه
كـم أربعـين درهمـًا،  ((لحاف ا  إ س أل فق د ع دلها أو ،أوقي ة ول ه م نكم س أل م ن))ال أجد ما أعطيه،  هو المعطي((

بالريــال؟ المــائتين ســتة وخمســين، يعنــي حــدود أحــد عشــر ريــال عربــي فضــة، إن قلنــا: إن الريــال العربــي  تعــادل
يعنـي الـذي جـاء  أوقيـة أو عـدلها فقـد سـأل إلحافـًا((سـأل ولـه مـن ))بعشرين، يعني مـائتين ريـال أو ثالثمائـة ريـال 

 "أوقي ة م ن خي ر لن ا للقح ة" :-عليـه الصـالة والسـالم-النهي عنه، قال األسدي هذا الـذي جـاء يطلـب مـن النبـي 
لماذا؟ ألنه مـا دامـت عنـده  "اسأله ولم فرجعت :قال" ،"درهما   أربعون  واألوقية :مالك قال" هذه يمكن تسوى أواقي

 بعد  هللا رسول ىعل فقدم ،اسأله ولم فرجعت :قال"حة فقد يكون سؤاله إلحافًا على ما جاء في الخبر هذه اللق
يعنــي أخـذه مــن غيـر مســألة وال استشــراف،  "-لج   و ع  ز- هللا أغنان  ا حت  ى من  ه لن  ا فقس  م ،وزبي  ب بش  عير ذل ك

 ومثل هذا هو المأمور بأخذه.
هـذا خبـر الصـادق  "مال من صدقة نقصت ما :يقول سمعه نهأ الرحمن عبد بن الع ء عن مالك"وحدثني  :قـال

الذي ال ينطق عن الهواء، لكن قد يقول قائل: أنا عندي ألف زكاتـه خمسـة وعشـرون، خمسـة وعشـرون إذا حـذفنا 
الخمسة والعشرين من األلف صار الباقي تسعمائة وخمسة وسبعين نقص األلف، الزكاة معناها النمـاء والتطهيـر، 

يف؟ تصير األلف تسعمائة وخمسة وسـبعين، يعنـي نقـص حسـي ظـاهر، لكـن الزيـادة المعنويـة والحسـية والزيادة ك
 أضعاف مضاعفة عن هذه النقص، والنصوص تدل على هذا، والواقع يشهد له. 

نعـم؟ يعنـي الزيـادة  بـل تزيـده(( ،))بل تزيدهجاء بعض الزيادات التي ال أصل لها:  ))ما نقصت صدقة من مال((
ن كانـت مـن حيـث عمـوم النصـوص والقواعـد العامـة تـدل علـى أن الزكـاة زيـادة ونمـاءفي الخ  هللا زاد وم ا)) بـر، وا 
بعــض النــاس يظــن أنــه إذا عفــا عمــن ظلمــه يكــون مهضــوم، أو يظــن بــه أنــه ال يســتطيع  ((ع  زا   إال بعف  و عب  دا  

))ومـا زاد هللا عبـدًا م عجزًا، والحـديث يقـول: االنتقام، ال، يخيل إليه أنه يذل بهذا العفو؛ لئال يقال: إنه ترك االنتقا
 نعم؟  بعفٍو إال عزًا((
 طالب:.......

هــذا األصــل، لكــن إذا كــان العفــو عــن فــالن مــن  [( ســورة البقــرة732)] }َوَأن َتْعُف  وْا َأْق  َرُب ِللتَّْق  َوى{هــذا يتفــاوت يعنــي 
 ة من ذلك هذا ال يعفى عنه. الناس الذي له سوابق، وله جرائم متعددة يغريه ويجرئه على الزياد

بعـض النـاس يظــن أن التواضـع ضـعة، هـذا الكـالم لـيس بصـحيح، التكبـر هــو  ((هللا رفع ه إال عب د تواض ع وم ا))
 الضعة. 

 علـــــــى صـــــــفحات الـــــــنجم وهـــــــو رفيـــــــع    تواضــــــــع تكــــــــن كــــــــالنجم الح لنــــــــاظرٍ 



                 وال تكـــــــــــن كالـــــــــــدخان يعلـــــــــــو بنفســـــــــــه

 إلــــــــى طبقــــــــات الجــــــــو وهــــــــو وضــــــــيع  
 

لمتواضع هذا هو الذي في أعين الناس رفيع ضـد المتكبـر الـذي كـل النـاس يحتقرونـه، كـل النـاس يحتقـرون هـذا فا
 "قال ))وما تواضع عبد إال رفعه هللا((المتغطرس وهذا المتكبر، وأما المتواضع فإن كل الناس يقدرونه ويحترمونه 

ال يقـال بـالرأي، وعلـى كـل حـال الحـديث موصـول ومثلـه  ؟"ال أم  النب ي ع ن الحديث هذا أيرفع أدري  ال :مالك
  في صحيح مسلم، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 الصدقة من يكره ما :باب

 .((الناس أوساخ هي إنما ،محمد آلل الصدقة تحل ال)) :قال  هللا رسول نأ بلغه نهأ مالك عن حدثني
 األش هل عب د بن ي م ن رج     عملاس ت  هللا رس ول نأ أبي ه ع ن بك ر أب ي ب ن هللا عب د عن مالك عن وحدثني

 مم ا وكان ،وجهه في الغضب رفعُ  حتى  هللا رسول فغضب ،الصدقة من إب    سأله قدم فلما ،الصدقة على
 منعت ه ف إن ،ل ه وال ل ي يص لح ال ما ليسألني الرجل ))إن :قال ثم ،عيناه تحمر أن وجهه في الغضب به يعرف
ن ،المنع كرهت  .أبدا   شيئا   منها أسألك ال هللا رسول يا :الرجل فقال ((له وال لي حيصل ال ما أعطيته أعطيته وا 

 المطاي ا م ن بعي ر عل ى دللن يا :األرق م ب ن هللا عب د ق ال :قال نهأ أبيه عن سلمأ بن زيد عن مالك عن وحدثني
 في بادنا   رج    أن أتحب :األرقم بن هللا عبد :فقال ،الصدقة من جم    نعم :فقلت ،المؤمنين أمير عليه استحمل

 ل ي أتق ول ،ل ك هللا يغف ر :وقل ت فغض بتُ  :ق ال ؟!فش ربته أعطاك ه ث م ،ورفغيه إزاره تحت ما لك غسل حار يوم
 .عنهم يغسلونها الناس أوساخ الصدقة إنما :األرقم بن هللا عبد فقال ؟هذا مثل

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 باب: ما يكره من الصدقة 

 لصدقة بالنسبة للمتصدق أو لآلخذ؟ يعني لآلخذ.باب ما يكره من ا
))لمحمـد اللفـظ اآلخـر:  "((محم د آلل الص دقة تح ل ال)) :قال  هللا رسول نأ بلغه نهأ مالك عن حدثني"قـال: 

ذا منــع آل محمــد مــن أخــذ الصــدقة ألنهــا أوســاخ النــاس فإنمــا منعــوا مــن أجلــه  وال آلل محمــد(( عليــه الصــالة -وا 
في آله أولي، فال يحل لمحمد وال آلل محمد أن يأخذ من الصدقة، لماذا؟ ألنها أوساخ النـاس، ، فدخوله -والسالم

والزكاة مجمع عليها، وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فمحل خـالف بـين أهـل العلـم، والعلـة تشـملها، لكـن مـاذا عمـا 
بيــت المــال، ومثــل هــذا  لــو اضــطر مــن اتصــف بهــذا الوصــف مــن اآلل، وال مــدخل لــه، وال خمــس، وال أعطــي مــن

حـال الضـرورة بالنسـبة لـه عنـد بعـض أهـل العلـم يجعلـه يأخـذ مـن الصـدقات غيـر الواجبـة، مـع أنـه إذا لـم يسـتغني 
 عن الصدقة فعموم الحديث ال تبيح له ذلك، وتوجب نصيبه من بيت المال، كفافه إنما هو من بيت المال، نعم؟ 

 طالب:.......
 إيش فيها؟

 طالب:.......
 ة ال بأس، أما صدقة ال. هدي

 طالب:.......



ن كانت منة، أوساخ، تبقى أنها أوساخ.   وا 
 طالب:.......

 هم ناس، يعني هم ناس. 
 طالب:.......

 ال، ال.
 عب  د بن  ي م  ن رج      اس  تعمل  هللا رس  ول نأ أبي  ه ع  ن بك  ر أب  ي ب  ن هللا عب  د ع  ن مال  ك ع  ن وح  دثني"قــال: 

يعنـي  "الص دقة عل ى األش هل عبد بني من رج    استعمل الصدقة من إب    سأله قدم فلما ،الصدقة على األشهل
 رس ول فغضب من الصدقة، ب   فلما قدم سأله إ"يجبي الصدقة، ساعي، أو استعمله راعيًا عليها، االستعمال أعـم 

عليـه -" النبـي عين اه تحم ر أن وجه ه ف ي الغض ب ب ه يع رف مم ا وك ان ،وجه ه في الغضب عرف حتى  هللا
غضب النبـي  ))ال تغضب((يغضب مع كونه نهى عن الغضب، ووجه من استنصحه قال له:  -ة والسالمالصال

نمــا يغضــب إذا انتهكــت  -عليــه الصــالة والســالم-، النبــي -عليــه الصــالة والســالم- ال يغضــب انتصــارًا لنفســه، وا 
" يعنـي ال ((ل ه وال ل ي يص لح ال م ا ليس ألني الرج ل ))إن :قال ثم" ، يغضب هلل-جل وعال-المحارم، محارم هللا 

-عليه الصالة والسالم-ألنه جواد  ))فإن منعته كرهت المنع((يصلح لي أن أعطيه إياه، وال يصلح له أن يأخذه 
، يتحرج من المنع، عود نفسه وجبل نفسه على هذا، فإذا وقع منه خالف ما عود نفسه شـق عليـه مشـقة عظيمـة 

ن))فإن منعته كرهت المنع،   أس ألك ال هللا رس ول ي ا :الرج ل فق ال ((ل ه وال ل ي يص لح ال م ا أعطيته أعطيته وا 
عليــه -غضــبه مــن يطيــق مــن المســلمين غضــب النبــي  -عليــه الصــالة والســالم-ألن النبــي  ((أب  دا   ش  يئا   منه  ا

 ، مثل هذا ال يطاق. -الصالة والسالم
 طالب:.......

 ، نعم؟ -ه الصالة والسالمعلي-ممكن، ما ال يصلح لي وال له؛ ألنه ال يأخذ الصدقة 
 طالب:.......

 يعني تطهر بها األموال، الزكاة تطهر المال. 
 طالب:.......

 أي نعم كأن هذا ما يخرج من بعد التطهير، ويش اللي يخرج من بعد التطهير؟ 
 طالب:.......

 الوسخ. 
 م ن بعي ر عل ى دللن يا :رق ماأل  ب ن هللا عب د ق ال :ق ال ن هأ أبي ه ع ن س لمأ ب ن زيد عن مالك عن وحدثني"قال: 

"ادللن ي عل ى بعي ر يعني أطلـب منـه أن يحملنـي عليهـا، يعنـي أن أركبهـا  "المؤمنين أمير اعليه استحمل المطايا
 "الص دقة م ن جم     نع م :فقل ت"يعنـي أطلـب منـه أن يحملنـي عليهـا  من المطايا استحمل عليها أمير المؤمنين"

يعنـي رجـاًل سـمين  "ح ار ي وم ف ي بادن ا   رج    أن أتحب :األرقم بن هللا عبد :فقال" يعني يتحمل الحمـل يصلح لك
يعنـي مـا يقـرب مـن العـورة، بعـد العـرق  "إزاره تح ت م ا ل ك غس ل"في يوم ح ار يعني مع العرق واألوساخ والغبار 

فخـذ أصـول األفخـاذ، يعنـي ومـا بـين أصـل ال "ورفغي ه"يغس ل ل ك مث ل ه ذا تح ت إزاره وبعد الغبـار، وبعـد الشـعث 



"ق ال: فغض بت، وقل ت: يغف ر هللا في أحد يقبل مثل هذا؟ مـا فـي أحـد يقبـل مثـل هـذا  "فشربته أعطاكه ثم"والعورة 
 الص دقة إنم ا :األرق م ب ن هللا عب د فق ال "ق ال:يواجـه إنسـان مثـل هـذا الكـالم الشـديد  ؟!"ه ذا مث ل ل ي أتق ولل ك، 

ال: اشرب المـاء، نظـر إلـى أشـنع مكـان أو أشـنع بقعـة يعني ما قال: أوساخ اليدين غسل يديه، وق "الناس أوساخ
"قال: أتقول لي مثل ه ذا؟! ق ال: فق ال عب د هللا ب ن في البدن فمثل بها للتنفير، لن يقبل بعد هذا التصوير البشع 

يعنــي لــو غســل يديــه، يعنــي يمكــن يقبــل علــى حســب قــوة  "ع  نهم يغس  لونهااألرق  م: إنم  ا الص  دقة أوس  اخ الن  اس 
ة وعدم قوتها، وعلى حسب ما جبل عليه من حب المال أو عدمه، لكـن تلـك المـواطن مـن البـدن ال الحاجة الداعي
 يقبلها أحد. 

نـأتي  -إن شـاء هللا تعـالى-على كل حال بقي شيء يسير من آخر الكتـاب، يعنـي ثـالث صـفحات بقيـت وبعـدها 
 إلى كتاب الضحايا، في كتاب الضحايا، كيف؟ 

 طالب:.......
لضــحايا عنــدك الجــزء األول؟ الثــاني؟ إيــه البــاب ثــالث وعشــرين، كتــاب الضــحايا، كتــاب الضــحايا ال، ال كتــاب ا

ثالثة وعشـرين؛ ألنـه مناسـب لهـذا الوقـت، وبعـده الـذبائح أيضـًا، نعـم؟ وكتـاب الصـيد أيضـًا إلـى أن نصـل إلـى مـا 
 وقفنا عليه ثم نعود. 

 طالب:.......
ما إحنا بنخليه، ثالث صفحات نأخذها في الدرس القادم مع الضـحايا، ما في تكثر، ال، ال، أصاًل بنكمل الباقي، 

ونحــرص أننــا نكمــل مــا نســتطيع؛ ألن كــل هــذه متعلقــة بالهــدي واألضــاحي والعقيقــة والصــيد واألطعمــة هــذه مهمــة 
ى سـهل، يعنـي نبـدأ بـه مـع مـا يبقـ -إن شـاء هللا-يعني في مثل هذا الوقت، وال يبقى إال الفـرائض، الفـرائض أمـره 
 من أول الجزء، يعني كوننا نبدأ بالضحايا مناسب لهذا الوقت. 

 اللهم صل على عبدك ورسولك، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
   
 
  
 


